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ΝΕΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΘΕΜΑ: "

15.105.087,28 €

το όφελος σε ετήσια βάση από τις µειώσεις 174 φαρµάκων

υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων και του κοινωνικού συνόλου"
Συνεδρίασε η Ε.Τ.Φ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα http: //www.gge.gr/37/index.asp του
ΥΠ. ΑΝ. το µε αριθµό 2/2009 ∆ελτίο Τιµών Φαρµάκων που θα έχει ισχύ από την 11/05/09.
Το νέο ∆.Τ.Φ. περιλαµβάνει:
α) Νέες µειωµένες τιµές έως 20 % «47» πρωτοτύπων φαρµάκων ευρείας κατανάλωσης, λόγω λήξης
ισχύος του πρώτου Εθνικού ∆ιπλώµατος Ευρεσιτεχνίας (πατέντας) της δραστικής ουσίας του
φαρµακευτικού προϊόντος, για τα οποία ισχύουν οι προϋποθέσεις, όπως αυτές προβλέπονται από
την εγκύκλιο του ΥΠΑΝ Α3/3623/06.
Από τα φάρµακα που µειώθηκαν λόγω λήξης της πατέντας τους, προκύπτει ένα συνολικό
καθαρό ετήσιο όφελος, για το κοινωνικό σύνολο και τα ασφαλιστικά ταµεία ύψους 14.576.244,13 €
βάσει των ποσοτήτων που πουλήθηκαν το έτος 2008 και τις µειωµένες λιανικές τιµές που θα έχουν
µε το νέο ∆.Τ.Φ.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω φαρµακευτικά σκευάσµατα µε τις αντίστοιχες
µειώσεις τους:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Α/Α
ΝΕΑ
ΠΑΛΑΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ %
ΤΙΜΗ
ΤΙΜΗ
CASODEX F.C.TABL 28x50MG
165,21
132,17
-20,00
1 Ογκολογικό
LAMISIL TABL BT 14X250MG
29,50
23,60
-20,00
2 Αντιµυκητιασικό
NEURONTIN CARS 50(5X10)X300MG/CAP
32,45
25,96
-20,00
3 Αντιεπιληπτικό
SALAGEN F.C.TABL BT 84X5MG
83,17
66,54
-19,99
4 Ξηροστοµία
SOLVETAN DR.PD.INJ
1MONOVIALx2G+SYRING
16,92
13,54
-20,00
5 Λ αντιβιοτικό (κεφαλοσπορίνη)
SPORANOX CAPS 15X100 MG
23,71
18,97
-19,99
6 Αντιµυκητιασικό
VENOFER INJ SOL 5 VIALSx100MG/5ML
99,21
79,37
-19,99
7 Αντιαναιµικό
XATRAL S.R.F.C. TABL 30x5MG (BLIST
2x15)
14,24
11,39
-20,04
8 Ογκολογικό
ZIPTEK SOL FL 20MLx10MG/ML
8,27
6,62
-19,93
9 Αντιισταµινικό – Αντιαλλεργικό
ZOLOFT F.C.TABL 14x100MG
24,44
19,56
-19,99
10 Αντικαταθλιπτικό

β) Ευθυγραµµίσεις – µειώσεις «127» φαρµακευτικών προϊόντων όµοιας δραστικής
ουσίας και φαρµακοτεχνικής µορφής (αντίγραφα) στο 80% της τιµής πώλησης των
αντίστοιχων πρωτοτύπων τους, τα οποία έχουν µειωθεί λόγω της ανακοστολόγησης του
2008 (άρθρο 442 της 6/2005 Α.∆.).
Το συνολικό ύψος των µειώσεων των λιανικών τιµών των ανωτέρω φαρµακευτικών
προϊόντων (αντιγράφων) σε ετήσια βάση ανέρχεται στο ποσό των 528.843,15 €.
Επιπλέον στο νέο ∆.Τ.Φ. περιλαµβάνονται:
1) «284» τιµές νέων φαρµακευτικών προϊόντων που έχει εκδοθεί η άδεια
κυκλοφορίας τους από τον Ε.Ο.Φ. και για τα οποία είχαν κατατεθεί στην αρµόδια
Υπηρεσία του Υπ. Ανάπτυξης σχετικά αιτήµατα των ενδιαφεροµένων επιχειρήσεων µέχρι
και την 18/04/09, βάσει της εγκυκλίου Α3-759/4/2/2008.
Αναλυτικότερα, από το σύνολο των ως άνω τιµών οι «239» αφορούν σε αντίγραφα, ενώ οι
υπόλοιπες «45» σε πρωτότυπα φαρµακευτικά προϊόντα εκ των οποίων οι «17»
αντιστοιχούν σε σκευάσµατα συνολικά «9» απολύτως νέων δραστικών ουσιών.
Το Υπ. Ανάπτυξης ενέκρινε τιµές στα νεοκυκλοφορούντα φαρµακευτικά
σκευάσµατα πρωτότυπα και όµοιας δραστικής ουσίας (αντίγραφα) σε εφαρµογή των
διατάξεων της ισχύουσας υπ’αριθ. 6/05 Α.∆. και µε διαδικασίες που προβλέπονται από την
κοινοτική νοµοθεσία και µετά από γνωµοδότηση του Ε.Ο.Φ. και εισήγηση της Επιτροπής
Τιµών Φαρµάκων.
Οι τιµές όλων των ανωτέρω νέων φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων
προσδιορίστηκαν και είναι απολύτως εναρµονισµένες µε τον µέσο όρο των τριών (3)
χαµηλότερων τιµών της Ε.Ε., εκ των οποίων δύο (2) από τις 15 χώρες της Ε.Ε. πλέον της
Ελβετίας και µια (1) από τις 10 χώρες που προσχώρησαν την 1/5/2004 στην Ε.Ε., στον
οποίον προστέθηκαν τα έξοδα εισαγωγής και οι υποχρεωτικές εκπτώσεις, οι δε τιµές των
αντιγράφων στο 80% της τιµής των αντίστοιχων πρωτοτύπων τους.
2) «2» αιτήµατα µειώσεων κατόπιν αιτήσεων της εταιρείας.
3) «126» διαγραφές φαρµακευτικών προϊόντων σύµφωνα
µε αντίστοιχες
αποφάσεις του Ε.Ο.Φ.
4) «56» µεταβολές που αφορούν µόνο αλλαγή ονοµασίας και υπεύθυνου
κυκλοφορίας. (Οι ως άνω τιµές δεν αφορούν τις τιµές των φαρµάκων) και
5) «3» διορθώσεις τιµών φαρµάκων προηγούµενων δελτίων.
Το Υπ. Ανάπτυξης συνεχίζει, µε ολοένα αυξανόµενους ρυθµούς, την προσπάθειά
του στον ευαίσθητο τοµέα των φαρµάκων, για τη συγκράτηση των τιµών τους, έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η πρόσβαση σ’ αυτά των λαϊκών στρωµάτων, αφού πρόκειται για τεράστιας
σηµασίας κοινωνικό αγαθό, άµεσα συνδεδεµένο µε την υγεία του κοινωνικού συνόλου.
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι, στο ∆ελτίο περιλαµβάνονται µεταξύ των άλλων και
φάρµακα για πάρκινσον, σκιαγραφικό, σιδηρούχα, πνευµονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό
εµβόλιο και άλλα.
Συνηµµένα: το ∆ελτίο Τιµών Φαρµάκων βρίσκεται στην ιστοσελίδα:
http://www.gge.gr/37/index.asp

